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Zondag, 23 oktober 2022 
 

Zusters en broeders, we mogen God kennen als een rechtvaardige rechter die niet kan worden 

omgekocht. Hij ziet om naar weduwen, wezen, nederigen en rechtvaardigen. Het goede doen, 

betekent dat we in woord en daad deze boodschap verkondigen. Dat is moeilijker dan het lijkt. 

Want juist als je hard je best doet om een goed mens te zijn, loop je de kans jezelf boven anderen 

te verheffen. Soms zonder dat je het bewust bent, verhef je je boven hen die jouw mooie idealen 

niet halen. 
De livestream komt op zondag 23 oktober om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

Deze Woord en Communieviering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 

Barmhartige God, 

wij zijn van U, met al ons goed en kwaad. 

Eindeloos is Uw erbarmen met ieder van ons, 

wie of wat we ook zijn. 

Aan die genade houden wij ons vast. 

Zie ons aan, spreek ons aan en kom ons bevrijden. 

Dat vragen wij U door Jezus Christus, Uw Zoon, 

levend teken van uw nabijheid 

voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

Uw schaduw verjaagt de duisternis 
 

Wees mij genadig, God, wees mij genadig, 
want bij U is mijn leven geborgen.  
Psalm 57,2  

 

Wees mij genadig, God, wees mij genadig, 

want het verhaal over mijn schande  

gaat van mond tot mond,  

van deur tot deur. 

In de ochtendkranten  

wordt mijn falen breed uitgemeten. 
 

Vol twijfel ga ik een kerkgebouw binnen,  

onzeker over mijn diepste bedoelingen  

en ik bid om uw bescherming. 
 

Zijn hier uw vrome gelovigen? 

Zullen ze mij omgeven als roofdieren,  

hun woorden als kogels afvuren, 

hun tong gebruiken als een geslepen mes? 
  

Nee, wees gerust, mijn ziel, wees gerust. 

De stilte in deze kerk spreekt tot mijn hart. 

Hier is een schuilplaats vol barmhartigheid, 

een spelonk van vergeving.  

De schaduw van uw aanwezigheid  

verjaagt de duisternis uit mijn leven. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Eerste Lezing is uit het boek Ecclesiasticus 

De Heer is een rechter en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij neemt geen steekpenningen 

aan ten koste van de arme, maar luistert naar het pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van de 

wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen. Wie anderen bijstaat wordt welwillend 

ontvangen en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe.  

Het gebed van de arme dringt door de wolken heen, zolang het zijn doel niet bereikt, rust het niet; het 

laat niet af, totdat de Allerhoogste zich erbarmt en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft. 
 

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 

In die tijd zei Jezus tot hen die, - overtuigd van eigen gerechtigheid – de ande-

ren minachtten, de volgende gelijkenis: “Twee mensen gingen op naar de tem-

pel om te bidden; de een was een Farizeeër en de andere een tollenaar. De 

Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik dank 

u dat ik niet ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbre-

kers of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden 

van al mijn inkomsten.  

Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen 

naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar 

genadig. Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want 

al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden." 
 

Gebed om vrede  
In een wereld die vol is van farizeeërs en tollenaars, 

van mensen die zichzelf en elkaar tekort doen, 
willen wij bidden om verbinding. 

 
Jezus, we zijn een veelkleurige mensheid. 

Zelden hebben wij een goed beeld van onszelf en van de ander. 
Maar U kijkt anders naar ons, U ziet wie en wat we werkelijk zijn: 

onvolmaakte mensen, mensen met beperkingen, met fouten, 
maar altijd dierbaar in uw ogen. 

Geef dat wij met mildheid naar elkaar kijken, naar elkaar omzien; 
en dat we elkaar van harte vrede toewensen. 

 
Zegengebed 

Niets meer en niets minder vraagt God van ons 

dan dat wij open en eerlijk tot Hem komen, precies zoals we zijn; 
dat we ons niet beter voordoen dan we zijn; 

dat we niet twijfelen aan zijn ontferming. 

Hij zal ons altijd nabij blijven 

en ons zijn zegen geven.  

Overweging 

In het evangelie staan de farizeeër en de tollenaar tegenover elkaar; zoals een kwaadwillend en 

een goedwillend mens; of als een mens met een groot geloof en een mens met goede daden. Maar 

dan zie ik de eerste lezing: "Het gebed van de arme dringt door de wolken heen. Zolang het zijn 

doel niet bereikt, rust het niet (…) totdat de Allerhoogste zich erbarmt." 

Kunnen we het gebed van de tollenaar vergelijken met het gebed van de arme? De tollenaar is niet 

arm aan geld. Hij verdient bovenmodaal. In zijn sociale leven is hij echter wel arm. Mensen zien 

hem als een zondaar. Zo kijkt hij ook naar zichzelf. En als zondaar wordt hij met de nek aangeke-

ken. Net als de arme raakt hij geïsoleerd en dat maakt hem kwetsbaar.  

De farizeeër daarentegen lijkt een voorbeeldig mens: hij neemt zijn geloof serieus, hij geeft een 

tiende van zijn geld weg. Waarschijnlijk is de farizeeër een goed, vroom en vrijgevig mens. De fout 

die hij maakt is zijn hoogmoedige houding tegenover God en de tollenaar. Hij verheft zichzelf 

tegenover God en velt een oordeel over de tollenaar. Jezus leert: Een gelovig mens mag zich niet 

boven een ander verheffen. Het is belangrijk om elkaar broeder- en zusterschap te geven wat die 

ander ook op zijn kerfstok heeft. Als we dat niet doen kunnen we in ons gedrag en in onze woorden 

mensen het signaal geven dat Gods liefde niet voor zondaars is weggelegd. Het evangelie getuigt 

echter van het tegendeel. Jezus zoekt de verloren schapen. Wanneer we verkondigen dat God's 

liefde alléén voor brave en vrome mensen is..., dat zou pas echt een zonde zijn. 

 

 


